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Wskazania:
Wyrób medyczny do podtrzymywania i stabilizacji 
przepukliny powłok jamy brzusznej/ przepukliny 
okołostomijnej, stosowany w leczeniu lub zapobieganiu 
wystąpienia przepukliny powłok jamy brzusznej u osób 
ze stomią. Odpowiedni w przypadkach, gdy potrzebne 
jest indywidualne dopasowanie otworu w pasie 
brzusznym do wielkości worka stomijnego.

Właściwości
Pas brzuszny „Corsinel Belt z możliwością wycięcia 
otworu na worek stomijny” stabilizuje i podtrzymuje 
obszar wokół stomii i przepukliny brzusznej. Silikonowa 
warstwa antypoślizgowa zapobiega przesuwaniu się 
pasa w górę i w dół. Nie ma różnicy między górną i 
dolną częścią pasa. Pas posiada specjalny obszar - 
panel umożliwiający łatwe wycięcie stabilnego otworu, 
dopasowanego do rozmiaru worka stomijnego. Pas 
wyprodukowano z materiału przepuszczającego 
powietrze i wilgoć.

Pranie/ pielęgnacja:

Przed praniem należy zapiąć rzep pasa w pozycji „do 
zewnątrz”. Prać z tkaninami o podobnymi kolorze, w 
siatce do prania. Zalecana temperatura prania 60°C. 
Pas można prać w temperaturze 95°C, jednak może to 
zmniejszać jego wytrzymałość i funkcjonalność. Pranie 
lub suszenie w temperaturach wyższych niż zalecane 
może zmniejszać wytrzymałość i funkcjonalność pasa. 
Zastosowanie wybielaczy na bazie chloru lub środków 
odkażających na bazie chloru, może zmniejszać 
wytrzymałość i funkcjonalność pasa.

Środki ostrożności:
•  Otwór na worek stomijny w pasie brzusznym 

„Corsinel Belt z możliwością wycięcia otworu na 
worek stomijny” należy wyciąć tak, aby był nieco 
mniejszy niż powierzchnia, na której pas będzie 
stykał się z przylepcem worka jednoczęściowego lub 
płytką stomijną w systemie dwuczęściowym. Wycięty 
otwór nieznacznie powiększy się po rozciągnięciu 
pasa w momencie jego zakładania na cało i w czasie 
użytkowania pasa brzusznego.  

•  Otwór na worek stomijny należy wyciąć w miejscu, 
w którym znajduje się przygotowany do tego celu 
obszar – panel (obszar wykonano ze specjalnego, 
nieprującego się materiału). Jeśli otwór na worek 
stomnijny zostanie wycięty w innym miejscu pasa 
niż przygotowany specjalnie do tego celu panel, 
funkcjonalność i wytrzymałość produktu zostanie 
ograniczona. 

•  Pas brzuszny podczas stosowania może wydawać 
się ciepły, ponieważ pas ściśle przylega do ciała. 
Jest to zjawisko normalne. Należy zasięgnąć porady 
lekarza lub pielęgniarki, jeśli wystąpi dyskomfort, 
podrażnienie skóry lub inne niepokojące objawy. Jak 
dotąd pacjenci ani pracownicy służby zdrowia nie 
zauważyli i nie raportowali przypadków dyskomfortu 
spowodowanego wzrostem ciepłoty ciała lub 
wilgotności. 

Medyczne środki ostrożności:
•  Należy zasięgnąć porady lekarza lub pielęgniarki 

w przypadku pytań dotyczących wskazań do 
stosowania lub prawidłowego dopasowania pasa 
brzusznego. 

•  Należy sprawdzić czy worek stomijny jest 
umieszczony prawidłowo pod pasem brzusznym, 
aby uniknąć powstania punktowego nacisku i/lub 
zahamowanego przepływu treści ze stomii do worka 
stomijnego. Jeśli otwór w specjalnym obszarze – w 
panelu w pasie brzusznym nie zostanie wycięty 
zgodnie z instrukcją do odpowiedniego rozmiaru, lub 
pas zostanie zastosowany nieprawidłowo, istnieje 
ryzyko wystąpienia niepożądanego ucisku, zaburzenia 
przepływu treści jelitowej, odłączenia worka 
stomijnego, wycieku treści jelitowej lub dyskomfortu.  

•  Jeśli pojawi się nieoczekiwany dyskomfort, 
podrażnienie skóry lub stomii lub podobne objawy, 
należy bezzwłocznie zgłosić się do lekarza lub 
pielęgniarki.

Przeciwwskazania do 
stosowania:
•  Ciąża,
•  Zespół ciasnoty wewnątrzbrzusznej.

Wybór rozmiaru
1.  Zmierzyć najszerszy obwód ciała w miejscu, 

w którym zostanie zastosowany pas brzuszny 
„Corsinel Belt z możliwością wycięcia otworu na 
worek stomijny”.

2.  Wybrać odpowiedni rozmiar pasa brzusznego 
z tabeli rozmiarów. Zalecane są rozmiary 
zapewniające równowagę pomiędzy uczuciem 
ucisku i komfortu. W celu uzyskania większego lub 
mniejszego ucisku można wybrać inny rozmiar pasa 
brzusznego. 

3.  Docelowy ucisk pasa brzusznego można regulować 
poprzez wybór właściwego rozmiaru.

Skład: 
50% poliamid, 50% elastan

Pas brzuszny Corsinel Belt z możliwością wycięcia otworu  
na worek stomijny

Corsinel Belt z możliwością wycięcia otworu na worek stomijny

Jak wyciąć otwór na worek stomijny w panelu pasa „Corsinel Belt”  

Zaleca się zakładanie pasa w pozycji 
stojącej. Umieść rękę w kieszeni pasa, jak 
przedstawiono na rysunku. Umieść panel 
pasa na miejscu, w którym znajduje się 
stomia zabezpieczona workiem stomijnym. 
Zapnij pas i sprawdź, czy rzep pasa został 
zapięty mocno i równomiernie.

Sprawdź, czy pas nie jest za ciasny lub za 
luźny i czy na materiale pasa nie powstały 
fałdy. Sprawdź, czy pas jest wygodnie 
dopasowany w pozycji stojącej i w pozycji 
siedzącej. 
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Przygotuj: 
• nożyczki
• worek stomijny
• długopis 
•  szablon do wycięcia otworu (załączony 

do produktu)
• pas brzuszny „Corsinel Belt”

Znajdź miejsce, w którym znajduje się 
stomia i zaznacz centralny punkt na 
pasie za pomocą małego znaczka X. 
W tym miejscu na panelu pasa będzie 
znajdować się środek otworu na worek 
stomijny. Usuń pas.

Ostrożnie umieść szablon na worku stomijnym tak, aby znak X na szablonie znalazł się nad środkiem otworu w 
przylepcu sprzętu stomijnego. Powierzchnia pasa wokół przylepca sprzętu stomijnego, po wycięciu otworu w pasie, 
powinna dociskać od zewnątrz przylepiec worka jednoczęściowego lub płytkę w systemie dwuczęściowym. 
Wycięty w pasie otwór powinien mieć rozmiar o około 0,5-1 cm mniejszy niż powierzchnia, na której pas będzie 
stykał się z przylepcem worka w systemie jednoczęściowym lub płytką stomijną w systemie dwuczęściowym - 
ponieważ otwór w pasie brzusznym rozciągnie się po nałożeniu pasa na ciało.

Uwaga: Za pomocą nożyczek wytnij 
otwór w panelu pasa brzusznego. 
Początkowo należy wyciąć mniejszy 
otwór, który w razie potrzeby można 
powiększyć. Wycinaj wzdłuż linii.

Pas brzuszny „Corsinel Belt z możliwoś-
cią wycięcia otworu na worek stomijny”, 
został przygotowany do użycia. 

Należy zachować niniejszą instrukcję.

Załóż pas brzuszny w taki sposób, aby 
panel został umieszczony bezpośrednio 
na miejscu, w którym znajduje się sto-
mia zabezpieczona workiem stomijnym. 

Usuń papier z tylnej strony szablonu.

Umieść szablon na pasie brzusznym tak, 
aby dwa znaki X znalazły się jeden na 
drugim (X na szablonie do cięcia i X na 
panelu pasa brzusznego). Sprawdź, czy 
szablon przylega do panelu pasa i upe-
wnij się, że nie przesunie się podczas 
wycinania. 

Usuń szablon. 

Załóż pas brzuszny „Corsinel Belt z 
możliwością wycięcia otworu na worek 
stomijny” w taki sposób, aby wykonany 
otwór w panelu pasa znajdował się 
bezpośrednio na worku stomijnym.
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Delikatnie przeciągnij worek stomijny 
przez otwór w panelu pasa brzusznego 
„Corsinel Belt z możliwością wycięcia 
otworu na worek stomijny”. 
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Nie ma różnicy pomiędzy górną i dolną częścią pasa brzusznego „Corsinel Belt z możliwością wycięcia 
otworu na worek stomijny”. Obszar przygotowany do wycięcia otworu na worek stomijny – panel, należy 
umieścić na miejscu, w którym znajduje się stomia zabezpieczona workiem stomijnym.
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